
Projekt umowy 

UMOWA nr ……………../2022 

zawarta w dniu …………….. 2022 roku 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-

338), przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 10, NIP 586-001-49-32, zwanym  

w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

 …………………………………………………………….. 

 przy kontrasygnacie ................................ 

a: 

 ……………………………………………………… z siedzibą  

w …………………………………………………… 

 zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do centralnej ewidencji działalności gospodarczej) 

1) w przypadku spółek prawa handlowego - art. 206, 230 i 374  Kodeksu spółek  handlowych 

2) w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzania działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 

3) w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzania działalności 

gospodarczej, NIP, REGON 

zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” , reprezentowanym przez: 

………………………………………… 

…………………………………………. 

W następstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej po przeprowadzeniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(ustawy nie stosuje się) pod nazwą: 

Zapewnienie obsługi transportowej podczas oficjalnego otwarcia kanału żeglugowego przez 

Mierzeję Wiślaną w dniu 17.09.2022r., podpisano umowę o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot umowy  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia autobusowej obsługi 

transportowej podczas oficjalnego otwarcia kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w dniu 

17.09.2022r., zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 2. 

2. W przypadku awarii któregoś z pojazdów w trakcie świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapewnienia, w czasie nie dłuższym niż 30 minut, transportu zastępczego, spełniającego 

warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. 



3. Niniejszą umowę strony zawierają na okres od dnia podpisania do dnia 17.09.2022r. (wyjazd o 

godz. 23:59 ostatnich autobusów z przystanków tymczasowych w okolicy Kapitanatu Nowy Świat i 

przejechanie pełnych tras do dworców w Krynicy Morskiej i Stegnie). 

§ 2 Warunki świadczenia usługi  

1. Wykonawca zapewni autobusową obsługę transportową w dniu 17.09.2022r. od godziny 11:00 

(wyjazd pierwszych autobusów z dworców w Stegnie i Krynicy Morskiej) do godziny 23:59 (wyjazd 

ostatnich autobusów z przystanków tymczasowych w okolicy Kapitanatu Nowy Świat i 

przejechanie pełnych tras do dworców w Krynicy Morskiej i Stegnie). 

2. Autobusy mają kursować z częstotliwością co 10 minut, niezależnie na dwóch trasach (pętle):  

1) Stegna dworzec autobusowy – Sztutowo – Kapitanat Nowy Świat (oznakowany przystanek 

tymczasowy przed mostem obrotowym południowym od strony zachodniej)  - zawrócenie na 

rondzie przy moście obrotowym – powrót Stegna; 

2) Krynica Morska dworzec autobusowy – Kapitanat Nowy Świat (oznakowany przystanek 

tymczasowy przed mostem obrotowym południowym od strony wschodniej) - zawrócenie na 

rondzie przy moście obrotowym – powrót Krynica Morska. 

3. Autobusy muszą mieć wyraźne oznakowanie na wyświetlaczach cyfrowych (treść napisu zostanie 

uzgodniona z Zamawiającym). 

4. W celu sprawnej organizacji obsługi transportowej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

dodatkowych pracowników do zadań pomocniczych, informacyjnych i organizacji ruchu 

pasażerów - co najmniej po 1 pracowniku na przystankach Stegna dworzec i Krynica Morska 

dworzec oraz na przystankach tymczasowych przed mostem obrotowym południowym od strony 

wschodniej i zachodniej kanału żeglugowego.  

5. Autobusy muszą zatrzymywać się na wszystkich przystankach komunikacji publicznej 

zlokalizowanych na trasie przejazdu. Dopełnienie wszystkich formalności związanych ze zgodą na 

użytkowanie w czasie realizacji umowy przystanków komunikacji publicznej oraz dworców 

autobusowych w Stegnie i Krynicy Morskiej – spoczywa na Wykonawcy. 

6. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni udział co najmniej 50% autobusów na 

minimum 150 pasażerów każdy, pozostałe autobusy muszą mieć możliwość przewiezienia co 

najmniej 80 pasażerów każdy. Wszystkie autobusy muszą być niskopodłogowe. 

7. Wykonawca gwarantuje, wszystkie użyte do realizacji umowy autobusy będą sprawne technicznie, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością z 

zachowaniem stosownych przepisów i norm obowiązującego prawa dotyczących w szczególności 

przewozu osób. 

§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności 

1. Zamawiający za realizację niniejszego przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości ………..zł brutto (słownie: ……………..), w tym podatek VAT w stawce  …   %. 

2. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy przelewem,  w terminie do 30 

dni od daty otrzymania faktury – z rachunku bankowego Zamawiającego na, wskazany na 

fakturze, rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 



3. Wykonawca wystawi fakturę za usługę dopiero po  wykonaniu usługi zgodnie z umową. 

4. Oświadczamy ze jesteśmy płatnikami podatku VAT i posiadamy następujące numery identyfikacji 

podatkowej:  

a) Zamawiający: PL 5860014932 

b) Wykonawca: ……………….. 

5. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego. 

§ 4 Kary umowne i odstąpienie od umowy 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za niewykonanie usługi, zgodnie z umową, w wysokości 20 % jej  wartości brutto (o 

którym mowa w  § 3  ust. 1  umowy)., 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w 

wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto (o którym mowa w  § 3  ust. 1  umowy). 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych - do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Termin płatności za naliczone kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie, wynosi  do 7 

dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn  zależnych od 

Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, chyba, że zachodzą 

okoliczności, o których ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Jedna ze Stron umowy, niezależnie od pozostałych praw przysługujących jej w związku  

z naruszeniem przez drugą Stronę postanowień niniejszej umowy, może odstąpić od umowy za 

pisemnym powiadomieniem drugiej  Strony, gdy wobec drugiej Strony otwarta zostanie likwidacja 

lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jej upadłości;   

7. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 5 Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy. Wprowadzone zmiany mogą dotyczyć: 

a) zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które są korzystne 

dla Zamawiającego; 

b) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z 

rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 



zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 

c) zmian w zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących świadczenia 

usługi, w szczególności w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa lub z innych 

przyczyn o charakterze obiektywnym nie będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę 

tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów dodatkowych; 

d) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, wynikającej ze zmiany przepisów prawa, w tym 

przepisów dot. stawki podatku VAT. 

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać 

będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – właściwym 

jest sąd siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy i dwóch dla 

Zamawiającego. 

4. Integralną częścią umowy są: 

- druk oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 
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